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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 
 



Introducció 

L’article 8.1 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc 

estableix el mandat de formular i tramitar el Pla especial per a la protecció del medi natural i del 

paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant PEPNat). L’article 8.2 detalla 

les determinacions del PEPNat, entre les quals l’inventariat i la valoració de l’estat de conservació 

del patrimoni cultural, amb les mesures de protecció adequades per a la seva conservació, millora 

i restauració. 

Aquest document té com a objectiu recopilar la informació relativa al patrimoni geològic de 

Collserola, així com el seu estat de conservació. L’inventari s’ha classificat en tres categories 

principals: els geotops i les geozones, els espais d’interès geològic i el patrimoni miner d’interès. 

L’inventari inclou: 

 Un diagrama de referència que serveix per localitzar els elements de l’inventari dins del Parc. 
A cada element li correspon un codi d’identificació format per l’abreviació del nom i un 
número. 

 Fitxes individualitzades de cada element identificat, les característiques de les quals 
s’expliquen a continuació. 

Fitxes individualitzades d’informació 

A partir de la informació proporcionada per l’òrgan gestor del  Parc, s'han elaborat unes fitxes de 

cada element d’interès geològic, amb la finalitat de facilitar la identificació i localització i permetre 

veure les seves característiques.  

La fitxa dels elements catalogats s'estructura en dos apartats: les dades bàsiques i la descripció 

i les característiques de l’element. 

1. Dades bàsiques de l’element

Aquesta part inclou un codi de numeració per identificar els elements i situar-los dins dels 

plànols generals de referència. En aquest apartat també se situa gràficament l’espai en 

l'àmbit del Parc, a escala 1/300.000, i s'inclou: 

 Nom. 

 Municipi/s. 

 Descripció de la seva ubicació. 

2. Descripció de l’element

Inclou una breu descripció de l’element. 

3. Característiques de l’element

S’inclou els motius pels quals ha estat inclòs dins de l’inventari a través de la descripció dels 

següents apartats: 

 Interès o valor de l’element. 

 Altres consideracions. 
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Successió miocena inferior que inclou l’únic registre representatiu preservat de les successions 

al∙luvials‐lacustres, del Miocè inferior de la semifossa (semigraben) del Vallès ‐ Penedès. El seu interès 

rau en aquest fet i en l’existència, dins de la successió, de la localitat de Molí Calopa considerada com 

una de les localitats amb una associació més característica de la biocronozona de mamífers MN‐3 de 

l’escala biocronológica d’Europa Occidental.

G336INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat.

- Localitat tipus referència estratigràfica.

- Localitat tipus referència paleontológica.

- Interès científic.

- Raresa.

- Associació jaciments paleontològics.

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics reconeguts com a Geotops i Geozones

GEOTOP 336 Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa.

Situació

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

Es troba situat entre els turons de Puig Pedrós i de Can Galopa i es creuat per la Riera de 

Rubí, a uns 3km de la seva confluència amb el riu Llobregat.

Municipi Rubí, Sant Cugat del Vallès i El Papiol

Nom Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Pedrera que es desenvolupa sobre una granodiorita biotítica d’edat tardiherciniana en la qual hi ha 

encaixada dos filons de direcció NE‐SW constituïts fonamentalment per fluorita amb galena i esfalerita. 

Aquests filons es van explotar subterràniament a principis de segle i posteriorment es va explotar la 

pròpia granodiorita a cel obert. A més dels elements de la pròpia pedrera, queden incloses a l'espai 

d'interès geològic totes les restes de labors (mines, cales, trinxeres, pous,…) associades al complex miner

G337INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Localitat tipus referència mineralògica.

- Interès científic.

- Naturalístic.

- Divulgatiu.

- Didàctic.

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics reconeguts com a Geotops i Geozones

Queden incloses totes les restes de labors (cates, trinxeres, pous,…) associats al complex miner, com ara 

les mines de Can Domenech que s'extenen en forma de llengua fins darrera la bòbila. 

GEOTOP 337 Pedrera Berta.

Situació

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

Es troba situat a la Pedrera Berta a l'interior del Parc, properes a la mina del Torrent de 

Batzacs.

Municipi Sant Cugat del Vallès – El Papiol

Nom Pedrera i Mina Berta
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Únic registre representatiu, en el sector del Baix Llobregat, de les successions  marines esculloses 

coral∙lines i algals del Miocè mitjà de la semifossa (semigraben) del Vallès Penedès, amb l’existència, 

dins de la successió al∙luvial recoberta per les fàcies marines, d’una localitat de mamífers fòssils.

G338INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat.

- Localitat tipus referència paleontológica.

- Localitat tipus referencia estratigràfica.

- Interès científic.

- Raresa.

- Associació jaciments paleontològics.

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics reconeguts com a Geotops i Geozones

Zona catalogada al Pla Especial paleontològic del Papiol en les fitxes PAL03 Can Puig, PAL04 El Papiol i 

PAL05 Les Escletxes. 

GEOTOP 338 Les Escletxes del Papiol.

Situació

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

Es troba situat al municipi del Papiol, engloba  tota la superfície compresa entre Can Puig, 

el Coll de l'Amigonet, les Escletxes i el tram final del Torrent de Batzacs. Arribant fins la 

base del Puig del Rossinyol i fins la A2.

Municipi El Papiol

Nom Les Escletxes del Papiol – Can Puig



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Conjunt geològic que permet realizar en una zona relativament reduïda observacions de roques 

sedimentàries  paleozoiques, metamòrfiques i ígnies. Les observacions son referides a l’estratigrafia i la 

paleontologia de roques paleozoiques i també al seu procés de  metamorfització provocada per intrusions 

també visibles en forma de dics granítics. 

Aquesta diversitat geològica queda inclosa en la GEOZONA 339 que conté 4 GEOTOPS: Puig d’Olorda, 

Turó de Merlès, Vallvidrera i Carretera de les Aigües.

G339INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat.

- Diversitat geològica.

- Localitat tipus referència estratigráfica.

- Interès científic, divulgatiu i didàctic.

- Condicions d’observació.

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics reconeguts com a Geotops i Geozones

GEOZONA 339 Paleozoic de la serra de Collserola i Santa Creu d’Olorda.

Situació

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

Es troba situada als vessant sud-orientals de la Serra de Collserola.

Municipi Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant  Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat i Molins de 

Rei

Nom Paleozoic de la Serra de Collserola i Santa Creu d’Olorda
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Mines de Can Rabella

Antiga mina subterrània d’aprofitament de pissarres grafitoses al costat de la riera de Vallvidrera.

EIG01INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (minería subterrània).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

- Fragilitat.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troben situades pròximes a Can Rabella, a l'interior de la Reserva Natural de la 

Rierada‐Can Balasc.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Mines de Can Tintorer i del Torrent de Sant Bartomeu

Antiga mina subterrània d’aprofitament de pissarres grafitoses. Al mateix torrent hi ha diverses mines de 

menor entitat.

EIG02INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (minería subterrània).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

- Fragilitat.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troben situades pròximes a Sant Bartomeu de la Quadra, en concret a les rodalies del 

Can Tintorer.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Mina del Torrent del Batzacs

Conjunt de galeríes que es  desenvolupen properes a la mina Berta segurament per tal de connectar‐la 

amb els seus nivells inferiors. Les galeríes van resseguint vetes mineralitzades de calcita, esfalerita i 

fluorita. A mig recorregut de la galería principal connecta amb un avenc natural. Al final de la galería 

connecta amb un gran pou innundat i una xemeneia al exterior.

EIG03INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (minería subterrània).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

Municipi El Papiol

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troba situada pròximes al torrent de Batzacs i força properes a la mina Berta.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Mina Juanita

Antiga explotació subterrània amb  mineralitzacions de Plom, Zenc, Fluor i  Bari. Es conserva un pou de 

gran dimensions totalment cegat pels propis  estèrils, i tres galeries d’una desena de metres. Una d’elles 

és, a la vegada, mina d’aigua. També es  conserva part del terregall de la mina.

EIG04INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (minería subterrània).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

- Fragilitat.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troba situada al turó de Sant Pere Màrtir i a tocar del Passeig de les Aigües.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera i coves de la Torre Negra

Conjunt format per una pedrera i diverses coves desenvolupades sobre dipòsits sedimentaris del 

Quaternari, concretament Peu de mont ( enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al∙luvials del 

Plistocè). Les coves, anomenades cova penjada, cova petita i cova de la Torre Negra tenen un 

desenvolupament interior de 5m, 16m i 76m respectivament. En conjunt, es tracta d’un jaciment 

arqueològic de caire funerari on s’hi han trobat restes d’enterraments individuals, aixovars, osseres 

col∙lectives, i vasos  campaniformes.

EIG05INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (coves i/o avencs).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

- Fragilitat.

Municipi Sant Cugat del Vallès

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troben situades entre Torre Negra i el Torrent de Can Gordi.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Cova de l’Or o dels Encantats

Conjunt de cinc cavitats naturals  interrelacionades de reduïdes dimensions que van ser hàbitades durant 

el neolític.

EIG06INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Singularitat (coves i/o avencs).

- Interès científic.

- Interès naturalístic.

- Fragilitat.

Municipi Sant Feliu de Llobregat

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva singularitat i potencialitat d'ús 

cientific

Situació Es troba situada al massis calcàri del Puig d'Olorda.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

També es coneguda com a Coves de Sant Creu d'Olorda.
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Glacis quaternari del Torrent de Can Caralleu

Gran llengua de material detrític del quaternari que té un gruix de 15 metres. El glacis està format per 

materials detritics de color vermell.

EIG07INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Glacis quaternari.

- Condicions d’observació.

- Raresa.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

- Interés naturalístic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat per sota del Passeig de les Aigües i fins als Jardins de Can Sentmenat amb 

un pendent suau i constant de 10º.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de contacte granodiorita – cornubianita C/Llisa

Contacte molt net entre la granodiorita i la cornubianita pigallada que permet estudiar el comportament 

líquid de les intrusions sofertes al massís i la seqüència de formació del conjunt.

EIG08INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Intrusions.

- Condicions d’observació.

- Raresa.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Situat als voltants del km 2,5 del Psg. De les Aïgues.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de granodiorita al Passeig de les Aigües  

Antiga pedrera abandonada de granodiorita que permet observar amb comoditat la granodiorita que aflora 

en el vessant barceloní i la seva transformació per meteorització, des del granit al fons de la pedrera fins 

al sauló que aflora a les parts a tocar del passeig.

EIG09INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a l'antiga pedrera abandonada de granodiorita del Passeig de les Aigües.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de granatites del Passeig de les Aigües                      

Aflorament de gruix mètric de la roca anomenada granatita on es poden  observar mineralitzacions de 

grenat i diòpsid.

EIG10INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al Passeig de les Aigües i abans d'arribar al cementiri de Sant Gervasi.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de granatites del Turó Castanyer-Tibidabo               

Afloraments dispersos de la roca anomenada granatita on es poden observar mineralitzacions de grenat i 

diòpsid.

EIG11INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús científic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situat a les proximitats del Turó del Castanyer.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de pegmatites del Passeig de les Aigües

Aflorament de roques filonianes associades a la intrusió de la granodiorita on es reconèixen cristalls  de 

quars, feldespat, moscovita i turmalina.

EIG12INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al Passeig de les Aigües i just en un revolt de la pista.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de conrniana al Passeig de les Aigües 

Aflorament de roques laminades de gran duresa al Passeig de les Aigües amb mineralitzacions de grenat 

i vesuvianita, de mides variables, entre mig i un mil∙límetre i amb microscopi d’amfíbols verds, plagiòclasi i 

diòpsid.

EIG13INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al Passeig de les Aigües i prop de la cruïlla de Bellesguard.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de cornubianites al Torrent de l’infern

Aflorament de cornubianites amb mineralitzacions de  quiastolita.

EIG14INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a la capçalera del torrent i pròxim al coll del Portell.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de pòrfid al Camí de Sant Pere Màrtir

Aflorament d’un dic de pòrfid entre fil∙lites pigallades totalment travessat  per la pista de Sant Pere Màrtir.

EIG15INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Intrusions.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a la pista de Sant Pere Màrtir s'observa al terra i al talús del marge del camí.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de pòrfid al Passeig de les Aigües

Aflorament de pòrfid granític al'alçada  del Turó de Vilana i al costat d’una font  de xarxa del Passeig de 

les Aigües.

EIG16INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al Passeig de les Aigües a l'altura del Turó de Vilana.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de quarsita del Turó de Vilana

Aflorament de quarsites en una roca que destaca per la seva blancor i duresa. La quarsita presenta un 

plec antiforme amb una successió de capes de 20 cm cadascuna i amb un marcat clivatge.

EIG17INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a la carena del Turó de Vilana.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de calcàries a la Pedrera del Turó de Castellví

Pedrera de roques calcàries i precipitacions de carbonat càlcic en forma d’estalactites i estalagmites a cel 

obert.

EIG18INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

-Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situat a l'antiga pedrera del Turó de Castellví.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera dels Ocells

Antiga pedrera de pissarres negres recuperada i que actualment permet observar pissarres negres del 

silurià i el fenòmen de les aigües acides que s’hi desenvolupen. Les pissarres contenen fòssils de 

graptòlits.

EIG19INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Raresa.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

- Ús vinculat al lleure.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola i dintre de la  Geozona 339 Paleozoic 

de la Serra de Collserola i Santa Creu d’Olorda.

Situació Es troba integrada a l'Àrea de Lleure de Santa Creu d'Olorda com a mirador interior elevat 

per l'observació de pissares negres.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera de Montbau

Antiga pedrera de granit alterat a sauló. S’observa la transició del granit al sauló. L’indret compta amb un 

faristol divulgatiu sobre la geologia de la Serra, geologia de l’indret i sobre la geologia de l’itinerari del 

camí de Sant Cebrià, així com informació de l’ermita de Sant Cebrià d’Horta.

EIG20INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

- Ús vinculat al lleure.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Pedrera integrada en el conjunt d’itineraris del Parc i funciona com  prta d’entrada al Parc de Collserola 

des de Montbau.

Situació Es troba situat a l'àrea d'estada de Montbau amb forma helicoïdal.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera de Sant Cebrià

Antiga pedrera de fil∙lites recuperada pel Parc de Collserola amb  una deu d’aigua i una bassa d'aigua.

EIG21INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Situada a mitja vessant de la Vall de Sant Cebrià i per sobre de l'Ermita de Sant Cebrià, al 

Barri d'Horta.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera del Torrent del Bacallà

Pedrera abandonada de granits inalterats.

EIG22INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situada a mig camí de la font del Bacallà.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions

31



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Mines del Coll de Canyelles i el Turó de Roquetes

Conjunt de mines subterrànies (comptabilitzades 14 labors entre cates i galeríes) on s’aprofitaven 

mineralitzacions de Bari, Plom i Zenc. La principal té un desenvolupament interior de 125 metres.

EIG23INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: minería subterrània.

- Interés científic.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situades entre el Coll de Canyelles, el Turó de Roquetes i la carretera alta de 

Roquetes.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de filites pigallades del Turó d’en Cors

Aflorament de fil∙lites pigallades resultat del metamorfisme de contacte que van sofrir les pissarres amb 

l’intrusió de la granodiorita del vessant barceloní. Les fil∙lites es troben fortament pigallades amb cordierita 

i presenten una gran foliació, per tant és un aflorament representatiu de la part externa d’una aureola de 

metamorfisme de contacte.

EIG24INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Sant Just Desvern

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al Turó d'en Cors i a la vora de la capella dedicada a la Mare de Déu de 

Collserola.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de Gresos calcaris de Sant Pere Romaní 

Aflorament d'un paquet de gresos calcaris amb capes inclinades que permet l’observació de gresos 

continentals i del fenòmen de la laminació creuada, on  feixos de làmines  sinclinen respecte a 

l’estratificació principal.

EIG25INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat l'ermita romànica de Sant Pere de Romaní i per sota del mur baix de pedra 

que hi ha darrera l'abisis.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament del Quarsites del Coll de Can Bofill                              

Aflorament d’alternança de pissarres  amb quarsites d’edat ordoviciana desenvolupades per 

metamorfisme  regional de grau baix a partir de  sediments quarsosos de mida molt fina.

EIG26INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat al coll de Can Bofill, a l'encreuament del camí de Santa Creu d'Olorda amb el 

de Can Bofill.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de Calcàries silurodevonianes del Castellciuró

Contacte entre les pissarres d’edat  siluriana i les calcàries del silurodevonià.

EIG27INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

- Ús vinculat al lleure.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a les ruïnes del Castellciuró.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de lidites prop del Terral

Aflorament de lidites del Carbonífer de gra molt fí i de coloració molt fosca. En aquest punt es presenten 

en forma de plec.

EIG28INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situades a l'inici de la Carretera de Molins de Rei a Vallvidrea.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Aflorament de lidites al Coll de Can Ribes

Aflorament de lidites del carbonífer que formen capes de pocs centímetres, internament laminades. Les 

lidites, de gra molt fí i de coloració molt fosca en aquest punt presenten  nòduls de fosfat de fluorapatita.

EIG29INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat a les rodalies de la masia de Can Ribes.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Afloraments del Terral

Gran aflorament de materials sedimentaris on destaca un estrat d’un metre d’espessor de graves i 

conglomerats amb abundant fauna bivalva pectínida i un paquet de 9 metres de materials 

margo‐argilosos amb abundant microfauna gastròpoda del pliocè inferior.

EIG30INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Associació amb jaciments paleontològics.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Situació Es troba situat entre l’area d’estada del Terral i el jaciment arqueològic iberoromà ( 150‐ 100 

aC ) del Plà de les Bruixes, ambdós indrets són porta de Parc de Collserola des de Molins 

de Rei.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Zona de Les Conserves – Barri de l’Angel

Talús al límit de Parc on afloren dipòsits sedimentaris del Quaternari,  concretament Peu de mont 

(enderrocs  de pendent i fàcies proximals de ventalls  al∙luvials del Plistoc).

EIG31INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Associació amb jaciments paleontològics.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi Molins de Rei

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situat al limit del Parc on fa contacte amb el Barri de l'Angel de Molins de Rei.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Afloraments de Les Argiles

Gran aflorament d’argiles fossilíferes i llims del Burdigalià ‐ Serraval∙lià inferior, enclavades al Miocé 

inferior i mitjà.

EIG32INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Associació amb jaciments paleontològics.

- Condicions d’observació.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

Municipi El Papiol

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Punt geològic de referència de la Guia de Geologia de Collserola.

Zona catalogada al Pla especila paleontològic del Papiol en la fitxa PAL04 El Papiol.

Situació Diverses zones al voltant dels aprofitaments argilosos i les zones properes a les Escletxes.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera de Calcàries de Montcada

Gran pedrera de calcàries restaurada on es conserven diversos afloraments geològics representatius, 

com la sèrie de transició Silurià – Devonià de les Serralades Costeres Catalanes, un petit aflorament de 

pissarres negres del Silurià, a més de les calcàries que constitueixen el propi Turó.

EIG33INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Afloraments.

- Localitat tipus referència estratigràfica.

- Condicions d’observació.

- Ús científic.

- Ús naturalístic.

- Ús divulgatiu.

- Ús didàctic.

- Ús vinculat al lleure.

Municipi Montcada i Reixac

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Es troba situat al vessant oriental del  Turó de Montcada.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Pedrera de Pissarres de Montcada

Aflorament de pissarres grises i pissarres negres del silurià explotades en una pedrera a cel obert. Les 

pissarres negres presenten gran abundància en sulfurs que al descomposar‐se generen el fenòmen 

conegut com “aigües àcides”, tenyint les aigües amb tonalitats vermelloses.

EIG34INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat: Aflorament.

- Condicions d’observació.

- Raresa.

- Ús científic.

Municipi Montcada i Reixac

LLOCS GEOLÒGICS

Espais d'interès geològics per raó de la seva representativitat, condicions 

d'observació, potencialitat d'ús divulgatiu, didàctic i vinculat al lleure

Situació Situada al vessant occidental del Turó de Montcada.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Forn de Ca n’Oliver

Forn de calç ibèric datat entre el VI - I aC.

EIPM01INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat

- Rellevància tecnològica, arquitectònica, històrica, econòmica i social.

- Próxim a zones de lleure.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turistic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Cerdanyola del Vallès

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat dins del poblat ibèric de Ca n'Oliver.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Forn de Sant Adjutori

Forn de calç ibèric força ben conservat del segle II - I aC. conserva la cambra de foc, gairebé quadrada i 

amb un pilar aproximadament circular al centre que suporta una graella quadrada. També es poden veure 

restes de la cambra de cocció amb forats rectangulars alineats.

EIPM02INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància arquitectònica, històrica i social.

- Proximitat a zones de lleure.

- Rellevància tecnològica.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Sant Cugat del Vallès

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Actualment està protegit per una construcció i tancat per una reixa. Inclòs a la Guia de geologia de 

Collserola.

Situació Es troba situat a l'ermita de Sant Adjutori.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Forn de Can Cussó

Antic forn conservat a la finca de Can Cussó.

EIPM03INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Rellevància arquitectònica.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància històrica, econòmica i social.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Sant Cugat del Vallès

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat a l'interior de la finca de Can Cussó.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Fornot de les Torres

Antic forn de calç medieval del segle XVIII.

EIPM04INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància tecnològica, arquitectònica, històrica, econòmica i social.

- Pròxim a zones de lleure.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Sant Feliu del Llobregat

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat a les inmediacions de la Torre del Bisbe i a l'antic convent de Valldonzella.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Forn de Can Ferriol

Restes d'un antic forn de calç.

EIPM05INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat.

- Rellevància arquitectònica.

- Rellevància històrica, econòmica i social.

- Singularitat.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Sant Feliu del Llobregat

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat próxim a la font de Can Ferriol.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Forn de Can Sauró

Antic forn de calç que conserva un tunel de 3m de fondaria amb les parets recobertes de pedra calcària i 

un clot de 3 metres de diamètre.

EIPM06INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Rellevància arquitectònica.

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància tecnològica, històrica, econòmica i social.

- Pròxim a zones de lleure.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cu

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat entre l'antiga masia de can Sauró i el mas Guimbau.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Restes forn de la Font Muguera

Restes d'un antic forn.

EIPM07INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Representativitat.

- Rellevància tecnològica.

- Rellevància històrica, econòmica i social.

- Pròxim a zones de lleure.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Barcelona

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat próxim a la Font de la Muguera.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Bòbila de Can Coll

Antiga bòbila de Can Coll. 

EIPM08INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Valor paisatgístic‐cultural

- Estat de conservació

- Representativitat

- Rellevància tecnològica, arquitectònica, històrica, econòmica i social

- Pròxim a zones de lleure

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Cerdanyola del Vallès

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situat en les proximitats del centre educatiu de Can Coll i l'àrea de lleure.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Xemeneies de Can Cuias

Restes de 3 xemeneies en bon estat de Can Cuiàs.

EIPM09INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància aquitectònica, tecnològica, històrica, econòmica i social.

- Pròxim a zones de lleure.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Montcada i Reixac

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troben situades al poligon industrial de Can Cuiàs al Turó de Montcada.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Galeríes i instal∙lacions subterrànies del Turó de Montcada

Conjunt de galeríes i Instal∙lacions subterrànies per al transport i trituració de pedra emprades en la 

fabricació de ciments en les fases primerenques d’explotació de les pedreres del Turó de Montcada. Les 

galeríes presenten diversos tipus de sosteniment, des de fusta fins a pedra/totxo o formigó i d’altres 

elements com tolves de descàrrega, vies per vagonetes. En les instal∙lacions subterrànies resta 

maquinaria de trituració i transport.

EIPM10INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància tecnològica, arquitectònica, històrica, econòmica i social.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Pròxim a zones de lleure.

- Valor paisatgístic‐cultural.

Municipi Montcada i Reixac

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troba situades a l'entorn de les pedreres del Turó de Montcada.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies

Nom Instal∙lacions de transport i emmagatzematge de MMPP de Santa Creu d’Olorda

Es conserven diverses instal∙lacions mineres associades a la industria del ciment: Restes de l’estació de 

càrrega de la línia de vagonetes aèries que unía la pedrera de Santa Creu d’Olorda amb la fàbrica de 

ciment de Sant Just Desvern, tres vagonetes i a l’antiga fàbrica de ciment de Sant Just (Walden) es 

conserva l’edifici de descàrrega. Gran estructura tubular que que es feia servir per transportar la pedra 

des de la pedrera de Santa Creu d’Olorda fins la fàbrica de ciment Sanson de Sant Feliu de Llobregat. La 

infraestructura inclou un gran magatzem regulador de pedra intermig conegut com a Wolf.

EIPM11INVENTARI I VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC

CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT

- Estat de conservació.

- Representativitat i singularitat.

- Rellevància tecnològica, arquitectònica, històrica, econòmica i social.

- Relació altres elements patrimonials.

- Aptitud per ús científic, didàctic, turístic.

- Pròxim a zones de lleure.

Municipi Sant Feliu de Llobregat

LLOCS GEOLÒGICS

Patrimoni miner d'interès pel seu valor arqueològic-industrial, paisatgístic-

cultural i la seva relació amb els espais d'interés geologic del PNSC

Situació Es troben situades a l'entorn de l'antiga pedrera de calcàries de Santa Creu d'Olorda.

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Interès o valor de l'element

Altres consideracions
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